
 
Aqua Finessen käyttö 
 
Jokainen AF-paketti sisältää kaksi pulloa nestemäistä hoitoainetta, 
mittamukin, klooritablettipurkin sekä tablettiannostelijan.  
 

 
   
1. ravista pulloa ja kaada altaasi vesimäärään suhteutettu annosmäärä 
mittamukiin. HUOM! Älä yliannostele (yliannostus voi pilata veden). 
Käynnistä altaan hierontapumput ja kaada annos veteen. Anna pumppujen 
käydä kaksi minuuttia. 
2. laita klooritabletti mukana tulleeseen tablettiannostelijaan ja aseta se 
suodattimen päälle/viereen (altaan merkistä ja mallista riippuen). Älä 
kuitenkaan koskaan laita purkkia veteen, mikäli suodatin/suodattimet eivät 
ole paikoillaan! Kun peset tai vaihdat suodattimet, muista ensin ottaa 
tablettipurkki pois altaasta. 
3. toista kerran viikkossa, aina samana päivänä. Mikäli tämä ei ole 
mahdollista, tee lisäys heti seuraavana mahdollisena päivänä. Tästä päivästä 
tulee uusi lisäyspäivä. 
  
Ongelmia? Täältä vinkkejä: 
 
* Vesi on harmaata ja tuoksuu kellarille. Miksi? 
I Tarkista, että suodatin on puhdas ja muista pestä se tarpeeksi usein, 
käyttömääristä riippuen. 
II Nestemäisen aineen annostus voi olla liian suuri. Vähennä seuraavalla 
kerralla annostus puoleen ja lisää viikottaista annostusta varovasti, noin 20ml 
kerrallaan. Pääset eroon harmaasta vedestä nopeammin lisäämällä 
ruokalusikallisen kloorijauhetta veteen kerran päivässä, kunnes vesi on 
kirkasta. Älä tällöin lisää nestemäistä ainetta! 
III Varmista, että kaikki altaan suuttimet ovat auki. Jätä suuttimet aina auki, 
kun altaasta poistutaan. 
HUOM! Älä käytä allasta, jos et näe altaan pohjaa. 
 
 
 



 

 
 

* Vedessä on runsaasti pieniä hiukkasia, mistä johtuu? 
- Yleensä jokin seuraavista on avain ratkaisuun: nestemäistä ainetta 
käytetään liian vähän, ainetta ei ole lisätty säännöllisesti viikottain, pulloa ei 
ole ravistettu ennen kaatoa, jolloin itse aine on jäänyt pullon pohjalle ja 
altaaseen on lisätty pelkästään vettä. Puhdista suodatin ja laita veteen 
ruokalusikallinen kloorijauhettapäivittäin viikon ajan. On myös 
mahdollisuus, että joudut vaihtamaan veden. Käytä tällöin jetClean-putkiston 
puhdistusainetta ennen tyhjennystä. 
 
* Käytän Aqua Finessea ja vesi vaahtoaa. Miten vaahdon saa pois? 
- Yleensä vaahtoaminen on merkki liian suuresta annostuksesta. Vähennä 
nestemäisen aineen annostusta 20-40ml. Pikaratkaisuna voit käyttää 
FowmDown-vaahdon poistajaa. 
 
* Olen siirtynyt muista ylläpitoaineista Aqua Finesseen ja veteen on 
ilmestynyt paljon epämiellyttäviä likahiukkasia. Mitä teen väärin vai eikö 
aine toimii? 
- Aine toimii erinomaisesti! Putkistoon on aikaa myöten jämähtänyt likaa, 
joka nyt irtoaa sieltä. AF toimii siis juuri kuten pitää: puhdistaa altaasi. Jos 
hiukkaset eivät poistu aikaa myöten, puhdista putkisto siihen tarkoitetulla 
aineella. 
 

 

Kysymyksiä AF:stä 
 
 * Mikä on Aqua Finesse-hoitoaine? 
- Aqua Finesse on suunniteltu helpottamaan ulkoporealtaiden ylläpitoa. 
Tarvitset vähemmän klooria eikä veden PH-tasoa tarvitse säätää! 
Annostus kerran viikossa, käyttömääristä riippumatta. AF tekee vedestä myös 
pehmeämpää ja miellyttävämmän tuntuista. Aqua Finesse pidentää myös 
altaasi käyttöikää pitämällä putkiston puhtaampana. AF saatavana nyt myös 
uima-altaille! 
 
 * Voinko käyttää Aqua Finesse missä tahansa ulkoporealtaassa? Entä 
kylpytynnyri? 
- Kyllä, AF:n käyttö on suositeltavaa altaan merkistä ja mallista riippumatta. 
Useat allasvalmistajat suosittelevat käyttämään Aqua Finessea. Voit käyttää 
ainetta myös paljussa, jos siinä on suodatusjärjestelmä. 



 
 * Käytän altaassa tällä hetkellä muita aineita. Miten voin siirtyä 
käyttämään Aqua Finessea? 
- Täydellisen vedenvaihdon yhteydessä voit siirtyä käyttämään suoraan Aqua 
Finessea. Ennen veden vaihtoa kannattaa käyttää putkiston puhdistusainetta. 
Mikäli haluat siirtyä Aqua Finesseen "lennosta", tyhjennä 1/3-vedestä ja täytä 
vesijohtovedellä, ennen AF:n annostelua. 
 * Tarvitseeko minun shokkikloorata allasta? 
- Aqua Finessea käytettäessä ei. Ainoastaan, jos olet yliannostanut 
nestemäistä ainetta, voit käyttää kloorijauhetta saadaksesi veden jälleen 
kirkkaaksi. 
 * Kuinka usein vesi on vaihdettava? 
- Ohjeellinen nyrkkisääntö on neljän kuuukdauen välein. Mikäli altaan käyttö 
on runsasta (4-6krt/vko), suosittelemme tiheämpää vaihtoväliä. Jos 
ulkoaltaan vesimäärä on suuri ja käyttöä vähän, jopa puolen vuoden 
vaihtoväli on mahdollinen. 
 * Mittaanko veden PH-tason väriliuskoilla? 
- Kun käytät AF-ainetta ja vesi näyttää ja tuoksuu hyvältä, ei PH-arvoa 
tarvitse mitata lainkaan! Nestemäinen aine kykenee pitämään PH-tason 
vakiona. Ainoastaan joissain poikkeustapauksissa PH-arvo saattaa heitellä 
(esim vähäkalkkipitoinen vesi). Käytä tällöin Calcium+ainetta. 
 * Voinko tyhjentää altaan nurmikolleni? 
- Kyllä. Aqua Finesse on ympäristöystävällinen tuote, joten se ei vahingoita 
puutarhan kasvillisuutta eikä eläimiä. 
 * Voinko käyttää uima-altaassa Aqua Finessea? 
- Voit. Aqua Finesse on valmistanut oman hoitoaineen uima-altaille, joka on 
tablettimuodossa. Tuotteen nimi on Aqua Finesse POOL. Käyttö ja ylläpito on 
vastaavaa kuin ulkoporeallastuotteessa. Kysy meiltä lisää! 
 

 

 

 

 


